
 س�دات ال�ف�لة الخ�ر�ة جم��ة 
 سر� األ لإلرشادمل أمر�ز 

 سر� األ دلإلرشامل أمر�ز                                " ح�ایتي "�ت�ب                                                 

 
 0775772420جم��ة س�دات ال�ف�لة الخ�ر�ة :                   ) 1 (          0777149409رقم  خ� اإلرشاد :

 

 

 جم��ة س�دات ال�ف�لة الخ�ر�ة

 : من نحن 

�محاف�ة ال�ف�لة تت�ع وزارة التنم�ة  2011ت�و��ة غ�ر ر�ح�ة ( خ�ر�ة ) تأســـســـت عام  نحن جم��ة نسو�ة
سر حول التحد�ات التي قد تواجه النساء ومساعدتهن في ألز�ادة الوعي لد� ا تــــســــتــهدف ،االجتما��ة قانون�ًا 

 . منةآسر أُ سر�ة لبناء ألالت اعالج المش�

 الرؤ�ا : 

 .من العنف األسر� في محاف�ة ال�ف�لةخال�ة  منةآسر�ة أنحو ب��ة 

 الرسالة : 

 نشر الوعي �أهم�ة عمل�ة اإلرشاداألسر� من خالل المساهمة في تم��ن المرأة واألسرة ورعا�ة ال�فولة .

 معلومات التواصل 

 :  0775772420  خ� هاتف 
  جم��ة س�دات ال�ف�لة الخ�ر�ة  :: ال��سبوك االجتماعيالتواصل 
 الموقع اإللكتروني www.tafilahwomen.org 
 البر�د اإللكتروني  :t_lady_char@yahoo.com 
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 لإلرشاد األسر�  " أمل " ر�ز م

 

ات ومجموعة مرشدات جام�� ،رشادإلات خبرة �او �عمل �ه مرشدت�ن مؤهلت�ن ذ ، 2014تأسس المر�ز عام 
إما  ،من غا�اته تقد�م خدمة االستشارات المجان�ة ألفراد األسرة ،متخصص مت�وعات خاضعات لبرنامج تدر�بي
 ل�ات محددة .آضمن  إلرشاد�رشاد أو من خالل خدمة الخ� اإلمن خالل المقابلة الشخص�ة �م�تب ا

 

 0777149409خ� اإلرشاد األسر�  : 

 

 / وس� البلد في م�تب اإلرشاد �مقر الجم��ة الكائن مقابل سل�ة الم�اه منستقبلك

 �هرا خالل أ�ام األسبوع  1.00 -ص�احا  9.00من الساعة  

 ما عدا یومي الجمعه والسبت 

 

 ال��سبوك : مر�ز " أمل " لإلرشاد األسر� 
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 األشخاص ذو� اإلعاقة /إعاقة عقل�ة

 )1(حالة 

شعر �التعب أدماغي و  ستسقاءإاني من وضع خاص داخل المنزل وهو وجود �فل لد�ه إعاقة عمره عشر سنوات �عاني من عأ 
 تصرف .أعرف ��� أ وال  ،ل األسرة أ��اء ماد�ة �ث�رةحمّ عاقته تُ إ النفسي والجسد� جراء العنا�ة المستمرة �ه �ما أن 

 

 رشاد�ة إل ا اإلجراءات

 .بن والتك�� والتعا�ش معه إلتقبل ح��قة إعاقة افراد األسرة على أمساعدة  .1
 رعایته والمشار�ة في برامج تأه�ل�ةسرة ال�فل المعاق �أدوارهم الم�لو�ة ��ما یتعلق �التعامل مع ال�فل المعاق و أفراد أ��ام  .2

 .واألنش�ة الترو�ح�ة 
وز�ارة  �ه مثل الخروج للتنزه الذ� تشعر لتر��ه عن نفسها للتخ��� من الضغ� النفسيل��ام األم بتخص�ص وقت  .3

 .فراد األسرة أحد أالصد�قات على أن یتم تأم�ن رعا�ة ال�فل المعاق من قبل 
 .ن�ة والروح�ة یالمواساة من المعتقدات الد امساعدة الوالدین خاصة األم على أن �ستمد .4
عاقته إ النفس�ة والجنس�ة ) حسب نوع  االجتما��ةلجسم�ة والعقل�ة تو��ة الوالدین وأفراد األسرة �حاجات ال�فل المعاق (ا .5

 .وعمره 
و����ة  ال�فلهذا  وتأه�لسرة ال�فل المعاق على الحصول على المعلومات التي �حتاجونها ��ما یتعلق بتر��ة أمساعدة  .6

 .الحصول على المعلومات
  فى المحاف�ة : مصادر التدخل 
 .مدیر�ة التنم�ة االجتما��ة / محاف�ة ال�ف�لة  .1
 .مجتمع المدني لرعا�ة المعاق�ن / جم��ة أبناء ال�ف�لة للتر��ة الخاصة مؤسسات ال .2
 .مستشفى األم�ر ز�د بن الحس�ن/قسم العالج ال�ب�عي  .3
ألفراد  واالجتماعيسر� للحصول على الدعم النفسي جم��ة س�دات ال�ف�لة الخ�ر�ة /مر�ز أمل لإلرشاد األ .4

 األسرة وخاصة الوالدین .
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 خجل اجتماعي س�ة /نف

 ) 2(حالة 

سنة أش�و من خجل شدید عند مواجهة الناس في موا�� الح�اة االجتما��ة وأتلعثم عند التحدث وال  16عمر�  ( أنا فتاة
 أست��ع مناق�ة أحد أو التحاور مع اآلخر�ن فماذا أفعل؟)

 اإلجراءات اإلرشاد�ة:

 ورة مشار�ة الفتاه للعائلة في جلساتهم ونشا�اتهم بدل العزلة في غرفتها. جتما��ة وضر إلإ�ضاح خ�ورة لجوء الفتاه للعزلة ا .1
ل الخوض ف�ها وذلك إلكساب الفتاه الخبرة و�سر حاجز الخوف من المواجهة و�تم قبجتما��ة إلالتدرب على المهارات ا .2

 ذلك عن �ر�ق تمث�ل الدور �تخ�ل المواقف وتنف�ذها .
ألنش�ة ن تكون مشار�تها في اأ�الخجل مثل  من المواقف التي تشعر ف�ها الفتاةدر�جي استخدام اسلوب تقل�ل الحساس�ة الت .3

ل�هم ��ما تز�د المدة في �ل مرة وأن تتحدث إتسلم على ض�وف العائلة وتجلس معهم لمدة خمس دقائق ثم ن  تدر�ج�ة �أ
�جمل قص�رة تدر�ج�ا حتى �ختفي الخوف  ذاعة المدرس�ةن تكون مشار�تها في اإللو ���ارات قص�رة ...ه�ذا و�ذلك أ�عد و 

 .قف اوتعتاد هذه المو  االجتماعيوالقلق 
توس�ع دائرة عالقاتها االجتما��ة وصداقاتها ومشار�ة األسرة في ز�اراتها ومناس�اتها االجتما��ة مثل األفراح ز�ارة األقارب  .4

 ....الخ. 
 
 ضاءة إ

 ا : مرجع �ستفاد منه
 ، النفس وتعز�ز القدرات ور�� العالقاتالثقة �" غابر�ال بوردفس�ي." 
 "م ،المعهد الد�موقرا�ي الو�ني للعالقات الدول�ة (2010، "إلى ال��ادة دل�ل المرأة الشا�ةNDI(. 
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 )ض�ف داف��ة(تحص�ل دراسي 

 ) 3( حالة 

أدائه الدراسي وتحص�له وهو �الب في الصف (ك�� أتصرف مع ابني الذ� ال �حب الدراسة وال یهتم بدروسه مما انع�س على 
 الخامس)

 
 اإلجراءات اإلرشاد�ة 

 .وضعه �ح�ث تحدد أوقات للدراسة وأوقات للتر��ه ومتا�عتها تحس�ن تن��م برنامج دراسي یومي لل�فل �سهم في  .1
 من خالل متا�عته في الب�ت والمدرسة.معرفة أس�اب تدني تحص�ل ال�فل وضعف دافع�ته  .2
رات ال�فل اال�جاب�ة والمتعلقة �الدراسة والتحص�ل مهما صغرت وذلك �عد السلوك م�اشرة �ح�ث تقوم األم تعز�ز م�اد .3

�م�افأة ال�فل �عد دراستها �السماح له �اللعب أو مشاهدة برامجه المفضلة أو الخروج لممارسة أنش�ة ترف�ه�ة واللعب مع 
 .أصدقائه 

 .آخر وعدم مقارنته �غ�ره ،ومراعاة قدرات �فلها وم�وله  و لالقدرات ب�ن �ف اختالفتو��ة األم �مفهوم  .4
�ح�ث تتوسع مدارك ال�فل وت�هر أمامه  �ة )تو��ة األم �مت�ل�ات مرحلة النمو الخاصة من هذه المرحلة (ال�فولة المتوس .5

و�جب أن ، فاقه الخروج مع ر و  لكترون�ةإل�رة القدم واأللعاب اارستها مثل ر�اضة مجدیدة یرغب �م وأنش�ةهتمامات ا 
 .ها مع االهتمام بدراسته نتراعي األم هذه الحاجات وعدم حرمانه م

 .تجنب ر�� مشاعر الوالدین بنتائج التحص�ل الدراسي وتقبل ال�فل في �افة األحوال .6
 
 ضاءه :إ 

إلى  االنت�اهوتوجهه نحو هدف مع�ن من خالل  لد�ه سلو�ًا مع�ناً  تث�رنسان هي حالة عقل�ة تحدث عند اإل الداف��ة 
ثم ال��ام بنشا� موجه نحو ذلك واالستمرار ��ه فترة �ا��ة من الزمن  ة�عض العناصر المهمة في المواقف التعل�م�

 حتى یتحقق هدف التعل�م. 

 

 مرجع �م�ن االستفادة منه :

القلم للنشر  ردا، )1995إسماع�ل محمد ( . المؤلف :) السنوات التكو�ن�ة 1جزء( "  ال�فل من الحمل إلى الرشد�تاب " 
 والتوز�ع .
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 ��الت سلو��ة /عناد اال�فالم

 
 )4حالة (

 و له �فلي عن�د وال �ستج�ب لتوج�هاتي وهو في السنة الرا�عة من عمره و�لجأ �استمرار للصراخ مما ���رني االستجا�ة( 
 ...).ل�ل�اته إلنهاء المو�� فهل تصرفي صح�ح ؟أرشدوني 

 

 رشاد�ة : إل اإلجراءات ا

 لى الشعور �الرضا والسعادة واألمن . س�ة لل�فل �قدر �اف مما یؤد� �ه إساتلب�ة م�الب النمو والحاجات األ  -1

توف�ر الحب والحنان والث�ات على والتقدیر و  واالحترامتعامل مع ال�فل من ح�ث التقبل سال�ب التنش�ة السل�مة في الاستخدام أ -2
ات ه�على نفسه وتنف�ذ التوج لالعتماد�مأن�نة و�ه�ئ له فرصة مناس�ة معه �ما �جعله �شعر �األمن والساس واحد في التعامل أ

 والثقة �النفس . 

 نش�ة واأللعاب الموجهة .من خالل اللعب وممارسة األ اآلخر�نتصال مع تزو�د ال�فل �مهارات اإل -3

 غ�ره �جب تجاهله .  وال�فل أ على ذا �ان سلوك ال�فل وعناده ال �ش�ل خ�را إ -4

إذا �نت تر�د إرضائي  وال فمثال قولي له "وك ال�فل �ش�ل خ�را على نفسه واآلخر�ن ��جب اللجوء إلى العا�فة أذا �ان سلإ -5
 قصاء (العزل) والتو��خ لى اسلوب العقاب اال�جابي مثل اإلاللجوء إالعا�فة �جب  و�ن لم تجد.  جلي" فأفعل ذلك من أ

 

ة مص�لحات مف�د  

لل��ة خراجه من او إفته عندما �قوم �سلوك غ�ر مناسب أرد عن التعز�ز اال�جابي �إرسال ال�فل إلى غر ف�عاد الاإلقصاء (العزل ) :إ
قائق تز�د قصاء آمنًا (ال �جوز ح�سه في الحمام او غرفة م�لمة مثًال) ولمدة خمس دعندما �خالف قواعدها و�جب أن ��ون م�ان اإل

ثناء ذلك وضرورة متا�عة ال�فل أ �ادة العمرحسب ز   

اخ إل�هار عدم التو��خ :التعب�ر اللف�ي عن عدم الرضا عن السلوك غ�ر المناسب وعدم الموافقة عل�ه وال �جوز استخدام الصر 
.الرضا   

ا�ة من إج ار التح�ات �عد عدة مرات من عدمصدنتوقف عن إ�قاف تعز�زه فمثال سب من خالل إمحو السلوك غ�ر المناالتجاهل 
فضل تعز�ز السلوك الن��ض للسلوك غ�ر المرغوب ��ه نح��ه ومن األ  
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 سر�ة / الثقافة الجنس�ة لأل�فالأحالة  

 )5الة (ح

ها وأتهرب من اإلجا�ة على ج�بأعرف ��� التساؤل عن األمور الجنس�ة وال أ (ابنتي عمرها ثمان سنوات وهي ذ��ه ودائمة
 ح�ح؟) فعله صأتساؤالتها فهل ما 

 اإلجراءات اإلرشاد�ة:

 تقبل ال�فلة وعدم تو��خها واإلجا�ة على تساؤالتها �ما یتناسب والمرحلة العمر�ة لل�فلة. .1
 اإلنترنت.أو التوض�ح لألم �أن ال�فلة ستلجأ إلى مصادر أخر� إذا لم تج�بها األم �صراحة مثل صد�قاتها  .2
وب السرد القصصي والتوج�ه حول موضوعات واق��ة من المجتمع سلأسال�ب غ�ر م�اشرة لتو��ة ال�فلة مثل ألاللجوء  .3

 .وخاصة الجنس�ة  لأل�فالساءة إلحول قضا�ا ا
أ�ضًا لجوء األم إلى مصادر علم�ة لإلجا�ة عن أس�لة ال�فلة والوصول إلى قناعة �أن ال�فل القادر على توج�ه األس�لة  .4

 قادر على فهم اإلجا�ة.
 .ة لل�فلة مثل خصوص�ة الجسد وما هو مسموح وغ�ر مسموح لآلخر�ن ��ما یتعلق �جسدهامور مهمة �النس�أالتر��ز على  .5
�اح�ة إلفالم األو الجهورة ومشاهدة االجسمي الم�اشر أ االتصالنواع المختلفة لإلساءة الجنس�ة مثل ألم حول األتو��ة ا .6

 .والسفاح (زنا المحارم )
 ضاءاتإ 

 .نه من الجسد الجهورة : الكشف عن ما ال یل�ق الكشف ع
�ان قر�ب من الدرجة ذا انثى )  في العائلة ذاتها إ /خر(ذ�ر الجنسي من قبل شخص على شخص آالتحرش السفاح : 

 .خوة واألخوات واألب)ب م�اشرة في العائلة الواحدة (األو قر�الثان�ة خال أو عم أ

تة لمدة ال تقل عن س�ع سنوات حسب قانون �عاقب القانون مرتكب السفاح (زنا المحارم ) �األشغال المؤق : مالح�ة
 .1960لسنة  16العقو�ات ، رقم 
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 تك�� زواجي / خ�انة زوج�ة

 ) 6(حالة 

 ال أست��ع تحمل ذلك فماذا است��ع وأنا االجتماعيعبر وسائل التواصل و�قوم �عالقات جنس�ة زوجي �خونني مع نساء أخر�ات (
 )أن أفعل؟؟

 

 د�ةاإلجراءات اإلرشا

التر��ز على العنا�ة �المنزل  تقض�ه مع زوجها �ما یناسب �روفه وعدمالأن تهتم الزوجة �م�هرها و��تها وتخصص وقت .1
 .واألبناء فق� وتخص�ص فترة مسائ�ة تمض�ها مع زوجها

 .��اً وهوا�اته ل��ون هناك موضوعات مشتر�ه تجمع ب�نهما وتقر�هما عا� �اهتماماتهالتواصل مع الزوج ��ما یتعلق  .2
 .مستقبل األسرة الحقاً لهدد تخ�ورة ما �قوم �ه من جرح لمشاعرها و  عنالتحاور مع الزوج �عد خ�وة التقرب منه  .3
 .��ر�قة غ�ر م�اشرة استغالل الخ�اب الدیني ما أم�ن للتأث�ر في الزوج لإلسهام في إقالعه عن هذه األمور .4
 . لز�ادة التواصل ب�نهماعن ذلك  انشغالهارة وعدم جتما��ة داخل وخارج األسإلنش�ة األامشار�ة زوجها في  .5
 .جازات خاصة بهماإر الم�ان واألوضاع والخروج في كسر حالة الروت�ن والملل في العالقة الزوج�ة بتغ�ّ  .6

 ضاءاتإ 
 : التواصل االجتماعي  وسائل

 خر�ن والتعامل مع اآل لالتصالتدیرها شر�ة ��س بوك  اجتما��ة:ش��ة  ال��سبوك
حاالتهم أو أحداث ح�اتهم و�بداء  :�قدم خدمات التدو�ن المصغر والتي تسمح للمستخدم�ن ارسال تغر�دات عن تو�تر

 حرف للرسالة الواحدة  140قصاه �حد أ آراءهم
 �ضا أ اجتما��ةت�ب�ق مجاني لت�ادل الصور وش��ة : نستجرامإ

 :ت�ب�ق تراسل فور� محتكر للهواتف الذ��ة  واتساب
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 ات أسر�ة ( العالقة مع الحماة)عالق

 ) 7( حالة

(زوجي) معها، وتفتعل الم�اكل لتسيء لي في موا�� متعددة مما جعلني  إبنها حماتي تغار مني وتعتبرني سبب في سوء تعامل
 ضائقة من الح�اة وال أدر� ��� أتعامل معها؟ 

 :اإلجراءات اإلرشاد�ة

 : ثلمع ��ار السن م االتصالالتدر�ب على مهارات  .1
 ).و الجسد�ة أساءة اللف��ة إلمثل ا للزوجة (لم یترتب عل�ها أذ� م�اشر  سوء المعاملة من �رفهم ماعن التغاضي  .أ

 الفرص والمناس�ات لتقد�م الهدا�ا لهم حتى لو �انت �س��ة أو رمز�ة. اغتنام .ب
الدور  لهمااد �ون ال�رف�ن موقف الح� اتخاذ�وس�� إ�جابي في حل الخالفات وعدم  هالتواصل مع الزوج ألخذ دور   .ت

 الكب�ر في استقرار ح�اته العائل�ة 
 ب�ن المراحل العمر�ة والمت�ل�ات. لالختالف�ب�ر السن والتعامل معه بند�ة  اتخاذعدم  .ث
س�اب �سبب شعورهم �العزلة �اإلضافة لمشاعر القلق وغضب ألتفه األ وانفعالكثر حساس�ة أ�ص�ح ��ار السن  .أ

نفعاالت الحادة إل� محاولة للتغ�ر یواجهونها �اأتجاهاتهم و��اعهم و إر �رض و�صعب تغ�والخوف من الموت والم
 .بنائهم والتمسك بهم حولهمأو�م�لون لتملك 

 ن یراعى هنا :�جب أمثال  التعر�� �مت�ل�ات وحاجات ومش�الت ��ار السن (الحماه) .2
 .والتر��ز والذاكرة  االنت�اهضعف المعر��ة �سبب الكبر و�ذلك التدهور العام في القدرات العقل�ة و  .أ

معزولة  اإلجتما��ةالمرض لذلك تص�ح ح�اتهم أو تدني تقدیر ��ار السن ألنفسهم �سبب فقدانهم لرفاقهم �سبب الوفاة  .ب
حفادهم مما تعتبره أإلى شغلها مع  وقات فراغهم و�سعون أحول ذاتهم وتكثر كثر أ و�تمر�زون ، قل أوثقتهم �أنفسهم 

 بنائها .أي تدخال ف الزوجة
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 تك�� زواجي / زواج متكرر

 ) 8(حالة 

من رجل ��برني �ث�را ثم ت�لقت و�عدها تزوجت من رجل متزوج  17نا عمر� مرات األولى وأ 3سنه تزوجت  40ر� نا س�دة عمأ
ترة �س��ة ال تتعد� وت�لقت �عد عام من زواجي منه �سبب سوء معاشرته ثم تزوجت من ثالث ��برني �ع�ر�ن سنه و�عد ف

�حث عن فرص زواج للق�اء على الوحدة وال�حث عن السعادة ،..فما ال أست��ع ال��� �مفرد� وأكره الوحدة وأ. األشهر ت�لقت 
 رأ��م �حالتي ؟؟

 رشاد�ة :اإلجراءات اإل 

ة لها مثل خ�ا�ة المال�س �حبأو أش�اء ممنزل�ة شغال وقت فراغهم بهوا�ات إمامها مثل : تزو�د الس�دة �الخ�ارات المتاحة أ .1
بدورات تشغل وقت فراغها وتز�د من ثقتها بنفسها وتعزز فرص  االلتحاقأو ، كمال دراستها أو إالتي تج�دها أو الت�ر�ز 

 .رت�ا� إلمصرة على معاودة ا ذا ما زالتإزواج افضل في المستقبل 
حسن حاال من سا�قتها �سبب أ لن تكون دمة �ونها في فرص الزواج القا�ش�ل أعمق إع�اء نفسها وقتا �ا��ا للتفك�ر  .2

 .كثر من مرة أوضعها �م�لقة 
لتجنب الخبرات المؤلمة التا�عة للفشل في الزواج  مرة أخر� زواج لمامها لأالفرصة  توفرعند  الثقة المقر��ن ذو� خذ برأ� ألا .3

. 
 التواصل مع جهات داعمة مثل :  . .4

 مختلفة) متنوعه ومؤسسة التدر�ب المهني  (دورات  .أ
 �عدة اش�ال لبناء قدراتها المهن�ة .الجم��ات الخ�ر�ة التي توفر تم��ن للس�دات  .ب
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 عنف أسر� عالقات أسر�ة / 

 )9(حالة 

 .)تصرف معه وألتفه األس�اب فك�� أبنائي و���ل یومي أثناء غ��ه أمام أمعاملتي و�قوم ��ر�ي وشتمي  �سيءزوجي ( 

 تنصح الزوجة �اآلتى : �ة والتياإلجراءات اإلرشاد

 .ثناء غض�ه وتجاوز المواقف والتحاور ��ما �عد تجنب الدخول في نقاش مع الزوج أ -1
 حول �ب�عة العالقة ب�نهما وأثرها على األسرة واأل�فال  �عد أن یهدأ والتحاور معهالزوج  التواصل مع -2
 �الت األسر�ة ول لد� الزوج للتدخل وحل المش�شخص مصدر ثقة ومقب ستعانةاإل -3
ومحاولة تفس�ر ما �حدث لتخ��� اآلثار  واحتضانهملعنف داخل األسرة والتقرب منهم األم �أ�فالها وتجن�بهم مواقف ا اهتمام -4

 .الموقف  النفس�ة المترت�ة من هذه
تي تقدم خدمة لى مؤسسات المجتمع المدني ال�اللجوء إ استمر الزوج في ایذائها  إذاتو��ة األم حول الخ�ارات المتاحة  -5

 : مجان�ة مناس�ة مثل
 ./ ال�ف�لة حما�ة األسرةدارة إ .أ

 . االجتماعيللدعم النفسي و  جم��ة س�دات ال�ف�لة /مر�ز أمل لإلرشاد األسر�  .ب
 .االستشارة القانون�ة المجان�ة  .ت
لى ضمان التم��ن م تهدف إ 2008عام  :جم��ة ت�و��ة غ�ر ر�ح�ة تأسستالقانون�ة مر�ز المساعدة  .ث

 القانوني لغ�ر المقتدر�ن تحت شعار التقاضي حق للجم�ع .
 

 -: إضاءات
م في من�قة ال��ص /محاف�ة ال�ف�لة قرب الجامعة و�تخذ ال�ا�ع  2011: قسم استحدث من عام دارة حما�ة األسرة إ

 ر  المدني ولدیهم �وادر مؤهلة لحل قضا�ا العنف ضد المرأة وال�فل �ش�ل سلمي م�اش
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 التك�� الزواجي / التواصل داخل األسرة

 
 .)10( الحالة

بني األكبر ُمدخن والثاني یتأخر دائمًا خارج المنزل إات أبنائي ، ف�مسؤول�ة �ل شيء في األسرة خاصة سلو�ي "زوجي ُ�حملن  
 وهو یلومني على �ل تصرفاتهم فهل هذا عدل ؟ .

 
 اإلجراءات اإلرشاد�ة :

 إشراك األب في مسؤول�ة تر��ة األبناء �ش�ل دائم ول�س عند حدوث المش�لة فق� . .1
ن جهة وذلك وخاصة األب مبناء و األ ن الوالدین اصل ب�ن الزوجة وزوجها من جهة و��إقامة عالقات ا�جاب�ة وتو  .2

 تقبلهم .وم�ولهم و  اهتماماتهم�التقرب منهم ومعرفة 
دخ�ن والتأخر عن المنزل واللجوء الت : ومع األبناء لتعدیل السلو�ات الخا��ة مثل أسلوب الحوار ب�ن الوالدین اعتماد .3

األسال�ب ر المرغوب ��ه مثل: معا��ة السلوك غ�ر المرغوب ��ه �لوك المرغوب ��ه وتجاهل السلوك غ�لى تعز�ز السإ
 واإلقصاء والعزل والتصح�ح الزائد والتو��خ. االستجا�ةالمختلفة مثل: تكلفة 

 .قوان�ن وأن�مة خاصة �األسرة یتفق و�لتزم بها الجم�ع مثل : مواع�د ال�عام، مواع�د العودة  للمنزل عمل .4
أسلوب التعز�ز والثواب عند تكرار السلوك اإل�جابي لد� األبناء ولكن �شرو�؟. أن �عقب التعز�ز السلوك  اعتماد .5

. أن تكون �م�ة المعزز یتجاهل  ان فال یهمل أوغلب األح�وأن �ح�ى السلوك المرغوب ��ه �التعز�ز في أ م�اشرة. 
التنو�ع في المعززات واستخدام المعززات  ،كا��ة وذات ��مة �النس�ة للفرد وال تصل إلى درجة اإلش�اع ألنه �فقد ��مته 

 تاحة مثل تشج�ع األهل واألصدقاء.ال�ب���ة الم
 

 : مص�لحات مف�دة 
فة التي تؤد� إلى فقدان الفرد ل�عض المعززات المتوافرة لد�ة مثل: غرامة النقود أو خصم وهي الغرامة أو المخال : االستجا�ةتكلفة 

 اإلجازات . 
ناقض مثل: تن��� ال�فل م ال�لب من الفرد أن یز�ل األضرار التي نتجت عن سلو�ه غ�ر المقبول و�قوم �سلوك :التصح�ح الزائد

 .اتسخت� المن�قة التي �عد تن�� ضلغرفته �أكملها عند س��ه العص�رعلى األر 
 ر عن عدم الرضا عن السلوك غ�ر المناسب وال یتم �صوت مرتفع و�جب أن یتم إ�هار عدم الرضا.�تعب: ال التو��خ

 د ال�فل لم�ان معزول آمن عند ��امه �سلوك غ�ر مناسب لفترة زمن�ة محدودة.ا�ع: وهو إقصاء والعزل  اإل
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 رشاد زواجي / زواج م��رإ

 ) 11(الحالة

تزو�جها ولكني مترددة... دلوني  ف�ل أ وأناوتقدم شاب لخ�بتها ، متدني الدراسي "ابنتي في الصف العاشر وتحص�لها  
 "ماذا أفعل ؟؟

 
 اإلرشاد�ةاإلجراءات 

 ساس�ة والحاجات المتعلقة بها.لة المراهقة من ح�ث المت�ل�ات األخصائص مرح� األمتعر��  .1
 ).قرار مص�ر� (الزواج اتخاذاة عن تالفتو��ة األم حول قصور  .2
 . واجتما��االفتاة نفس�ًا وصح�ًا  تو��ة األم حول خ�ورة الزواج الم��رعلى  .3
 اكتشاف م�ول وقدرات الفتاة وتعز�زها لمساعدتهم على اتخاذ القرار المهني المناسب.أن تحاول األم  .4

 

 مص�لحات مف�دة  :

 مثل : احة امام ابنتهاحول الخ�ارات المت�معرفة تزو�د األم  

 .كاد�م�ة والمهن�ة)ر (أشمسارات التعل�م �عد الصف العا .1
 .)مهن�ة دورات تدر�ب�ةب المشار�ةمؤسسة التدر�ب المهني (دورات  .2
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 / م��الت جنس�ة زاوجيرشاد إ

 ) 12(الحالة

 
 
لك ���م عالقات عبر ذلك ولكن زوجي رغم ذنا س�دة أعاني من البرود الجنسي عند زوجي منذ ثالث سنوات وأتحمل "أ  

 فماذا تنصحوني أن أفعل؟" �ال�الق خر�ات مما جعلني أفكر فعل�اً ال��سبوك مع أ

  

 اإلجراءات اإلرشاد�ة :

 ن تواجه الزوجة الزوج �ما تشعر �ه ومعاناته من جراء وضعه .أ .1
 األ��اء �خصوص هذه المش�لة. التواصل والتحاور مع الزوج �ش�ل صر�ح وم�اشر لمساعدتها على مراجعة .2
 .و توس�� أ�راف خارج�ة إلقناع الزوج أ المش�لة توض�ح الخ�ارات المتاحة أمام الزوجة وتوج�ه �خصوص .3
 عن مهاجمة الزوج وتذ��ره الدائم �عجزه. االبتعاد .4
 إلىلى �ر�ق مسدود مع الزوج ولم یتقبل ضرورة حل المش�لة تست��ع اللجوء إذا وصلت الزوجة إ .5
 للدعم النفسي مل لإلرشاد األسر� �ة س�دات ال�ف�لة /مر�ز أجم� .1
 مر�ز عدل للمساعدة القانون�ة. .2
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 �ة+ألفا� بذی�ةسلو��ات عدوان

 

 )13( حالة
 
 
سر ��ألفا� بذی�ة و��رب األوالد و�عتد� عل�هم و� و�تلف�"أرشدوني ��� أتعامل مع �فلي الذ� یبلغ من العمر خمس سنوات  

 دون جدو�".ولكن  هر��اآلخر�ن و��رر ذلك وأقوم � ممتلكات
 

 رشاد�ة:اإلجراءات اإل 
 ل�فولة الم��رة  و مش�الت هذه المرحلة .األم �الحاجات النمائ�ة لمرحلة ا تو��ة .1
 وئه للضرب �أسلوب لحل المش�التعن أسلوب الضرب الن ذلك س�ز�د من عنفه ولج االبتعاد .2
و�قلل  واالحترام التهدید والقلق و�شعر �ه ال�فل �األمان من خالل اشعاره �الحب والثقة�جاد ب��ة أسر�ة آمنة �ع�دة عن إ .3

 فرص عدوان�ته.
 للعب التعاوني واللعب بدون شجار.�ا �ر العدوان�ة التي ت�هر لد�ه تعز�ز سلو��ات ال�فل غ  .4
 ة یتم متا�عتها من قبل الك�ار.ش�نهم ضمن أمثل اللعب مع اآلخر�ن واحترام االجتما��ةمهارات التدر�ب ال�فل على  .5
ن هناك أللفا� الناب�ة (كأن �قول لل�فل أل واستخدامهاستخدام الخ�اب الدیني في تصح�ح سلو��ات ال�فل العدوان�ة   .6

 .هللا للجنة)  هیدخلن من �فعل السلوك الخا�ئ ال ن ال �سبوا وال �ضر�وا اآلخر�ن وأم�ان في الجنة لأل�فال الذی
 ذی�ة.ب�جابي ول�س �العدوان واأللفا� الر عن عدم الرضا عن اآلخر�ن �ش�ل إ����ة التعب� ل�فل علىاتدر�ب  .7
عندما �قوم �سلوك  إلى غرفته �جابي �إرسال ال�فل من التعز�ز اإل �عاد ال�فل وحرمانهإ وهوسلوب (العزل)استخدام أ .8

آمنًا (ال �جوز ح�سه في  قصاءاإل ��ون م�انن لل��ة عندما �خالف قواعدها و�جب أخراجه من اغ�ر مناسب او إ
 .و غرفة م�لمة مثًال) ولمدة خمس دقائق تز�د حسب ز�ادة العمر وضرورة متا�عة ال�فل اثناء ذلكالحمام أ

 ق علم�ة في التعامل مع األ�فال) .سال�ب تعدیل السلوك ومبدأ التعز�ز والعقاب من خالل �ر استخدام أ .9
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 ةمراهقسن ال/��الت سلو��ة م

 ) 14حالة ( 

كثر من مرة ولكن دون جدو� قة مع شاب عبر الهاتف وعاقبتها أأنها على عال واكت�فت"ابنتي في المرحلة الثانو�ة 
 ثر على تحص�لها فماذا أفعل؟؟.أمما ......  فتكرر السلوك مع شاب آخر 

 
 اإلرشاد�ةجراءات اإل

وعدم فرض الحلول عل�ها رب من الفتاة وسماع مشاكلها بناء جسور الثقة ب�ن األم من خالل محاولة األم التق .1
سلوب النقاش والحوار معها وممارسة انش�ة مشتر�ة داخل المنزل وخارجه ب�ن ال�رف�ن مثل ال��خ او واستخدام أ

 .للتسوق الخروج 
 .د األخ�اء أثناء تعامل االم مع ابنتهالجارح والمقارنة مع اآلخر�ن وترصعن أسلوب النقد ا االبتعاد .2
 .التحاور حول اآلثار السلب�ة لسلوك الفتاة على مستقبلها .3
 .حول عدم مشرو��ة مثل هذه العالقات ل الجانب الدیني في تو��ة الفتاةاستغال .4
  .م و�التالي تقبل توج�هاتهاها لز�ارة ثقتها بنفسها  وحبها لأل�جاب�ة في شخص�تعلى الجوانب اإل �ز الفتاة والتر��زتعز  .5
 الفتاة �أش�اء مف�دة وت�عًا لر��اتها وهوا�اتها.إشغال وقت فراغ  .6
 .تمع وما قد �عود عل�ها من أضرار شخص�ة تو��ة الفتاة �مفهوم العادات والتقال�د السائدة في المج .7
تعمل على تشت�ت  ن هذه العالقاتتحص�لها ومستقبلها الدراسي ح�ث أ تو��ة الفتاه بتأثر هذه العالقات على .8

 .تفك�رها
عن البدائل �حث  الفتاة تمشاعر المح�ة والتقبل دائمًا حتى ال  و�بداءواألب  تاة عا���ًا من قبل األم الف ءاحتوا  .9

 خارج المنزل.
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 أسر�ة /التعامل مع األبناء .

 ) 15حالة (
في التعامل معهن وخاصة "أنا أرملة لد� أر�عة من البنات، ثالثة في مرحلة المراهقة والرا�عة �ال�ة جام��ة أعاني �ث�رًا 

من ناح�ة تلب�ة االحت�اجات الماد�ة لهن فقد تعودن على وضع مر�ح جدًا قبل وفاة الوالد ...فماذا تنصحوني أن اعمل؟ 
 علمُا �أن تقاعد الوالد ال ��في وأنا س�دة غ�ر عاملة؟.

 
 اإلجراءات اإلرشاد�ة:

�س�ة في توز�ع دخل األسرة �ح�ث یتضمن الحاجات الرئإشراك البنات في وضع خ�ة أو م�زان�ة لألسرة �ح�ث یتم  .1
 األخر� ألفراد األسرة. االحت�اجاتالبدا�ة وما ت�قى على 

توز�ع األدوار داخل األسرة والذ� یتضمن تحمل المسؤول�ة من �افة الجوانب الخاصة �األسرة مثل:  األعمال  .2
 ).ت�ب األمور حسب أهم�تها�األولو�ات (تر  واالهتمام زل�ة، تغ��ة احت�اجات األسرة،المن

 .مراهقة لتسه�ل تعاملها مع بناتهاتعر�� األم �المت�ل�ات النمائ�ة والحاجات المرت��ة �مرحلة ال  .3
منزل�ة لعمل �مشار�ع صغ�رة  ضا��ة �التواصل مع جهات محل�ة مانحه أو قروض لال�حث عن مصادر دخل إ .4

 :مثل
 .ة صندوق المرأ   .1
  .صندوق التنم�ة والتشغ�ل .2
 .م��ات التعاون�ةالج .3
 .الجم��ات الخ�ر�ة  .4
 .االجتما��ةمدیر�ة التنم�ة  .5
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 المخدرات/ادمان

 
 ) 16حالة (

 
رغب ان ونت�جة ذلك �قوم ��ر�ي وضرب أبنائه وأنا دمى المخدرات منذ أر�ع سنوات ووصل إلى درجة اإل"زوجي یتعا�

 ؟؟ ... ماذا أفعل ؟؟ ولمن اتجهأنا حائرة ....�ال�الق
 

 اإلجراءات اإلرشاد�ة : 
 
قدرته على  للوعي والتح�م بتصرفاته و عدم  تو��ة الزوجة حول �ب�عة الشخص المتعا�ي من ح�ث امتالكه .1

 .اآلخر�نمساعدة  اإلقالع عن المخدرات بدون 
لمساعدته  لقسم م�افحة المخدرات نفسه سرة یثق بهم الزوج إلقناعه �ضرورة العالج وتسل�مألامن فراد اللجوء إلى أ .2

 و�ة القانون�ة و�عامل �سر�ة تامة �مر�ز تأه�ل متخصص.ح�ث انه ُ�عفى من العق
 المخدرات لحما�ة الزوجة لنفسها وألبنائها من األذ�. تعا��هتحاشي الزوج عند  .3
 من قبل الزوج. واإلیذاءمام الزوجة في حالة استمرار المعاناة توض�ح الخ�ارات المتاحة أ .4

 

 مصادر تدخل : 

 المجان�ة ( األسر�ة والقانون�ة ) االستشاراتلتقد�م  األسر�  لإلرشادمل ة س�دات ال�ف�لة/ مر�ز أ�م�ج. 
 حما�ة األسرة. دارة إ 
  القانون�ة . لالستشاراتمر�ز عدل 
 قسم م�افحة المخدرات/ مدیر�ة الشر�ة. 
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 القات أسر�ة / �الق قبل الدخولع

 
 )17حالة رقم ( 

على عقد  لقب م�لقة قبل أن أتزوج فعال ، إلصرار والد� ي عاما ، ُأ�لق عل 26بلغ من العمر جام��ة أاة فت "أنا
ثناء فترة الخ�و�ة لم �حدث توافق ب�ننا �أمور �ث�رة فحدث اإلنفصال عد أسبوع من تقدم شاب لخ�بتي، وأالقران م�اشرة �

. أعانى نفس�ًا من هذا الوضع وال أعرف ��� أحل هذه  اب عن التقدم لخ�بتي �وني م�لقة، واآلن �عزف ال��
 الم��لة ."

 
 اإلجراءات اإلرشاد�ة : 

 تو��ة الفتاة �مفهوم الزواج والت�عات الخاصة المترت�ة عل�ه قبل التسرع �إتخاذ قرار الزواج . .1
 القرار وحل المش�الت . اتخاذشخص�ة منها مهارات تدر�ب الفتاة على مهارات  .2
 فراد أسرتها وخاصة األب و األم وتوع�تهم حول مخا�ر استعجال عقد القران قبل الزواج .التواصل مع أ .3
توج�ه الفتاة ألهم�ة تنم�ة قدراتها واإلنخرا� �العمل واألنش�ة المجتم��ة والت�و��ة ، وحضور دورات تنم�ة ذات�ة  .4

 لتؤهل نفسهل لسوق العمل .
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 المص�لحات
عاما �ما  75او  65الش�خوخة :وهي المرحلة العمر�ة األخ�رة والتي تحدد بدایتها �إحالة الفرد على التقاعد عند بلوغه سن  )1

 تعرف �أنها التراجع التدر�جي للقدرة الح�و�ة في الجسم الذ� ینتهي �الموت .

 مها الفرد في تواصله مع اآلخر�ن . : مجموعة من المهارات اللف��ة وغ�ر اللف��ة التي �ستخد االتصال) مهارات 2

) العناد : هو عص�ان ال�فل لألوامر وعدم استجابته لم�الب الك�ار وهو من اض�را�ات السلوك الشائعة وقد �حدث لفترة وج�زة 3
 او مرحلة عابره وقد ��ون خ�ا متواصال أو صفة ثابتة في سلوك وشخص�ة ال�فل .

 سنوات  5-3ر�ة لل�فل والممتدة من )ال�فولة الم��رة : هي المرحلة العم4

)تك�� زواجي : هو االستعداد للح�اة الزوج�ة واالندماج معها والتوافق النسبي على األش�اء المشتر�ة ب�ن الزوج�ن لتحق�ق  5
 السعادة الزوج�ة . 

د�ح أو سلبي �قوم على )التعز�ز : هو أ� فعل أو قول یؤد� إلى ز�ادة حدوث سلوك مع�ن وقد ��ون ا�جابي مثل �لمات الم 6
 إنهاء وضع مزعج (مثل إخراج �فل من غرفة �عتبرها مزعجة له) . 

) األ�فال ذو� اإلعاقة : هم أول�ك الذین تختلف صفاتهم �ث�را عن اغلب األ�فال وهم عاجز�ن عن تحق�ق �اقتهم اإلنسان�ة 7
 على إعاقتهم . الكاملة دون برامج خاصة مصممة لتنم�ة قدراتهم ومساعدتهم على التغلب

)العنف األسر� : االستخدام المفر� والمتعمد للقوة ، �قوم �ه احد األفراد تجاه احد أو �ل أفراد األسرة نت�جة وجود عدد من 8
 العوامل المرت��ة �الشخص الذ� �قوم �العنف او �قع عل�ه العنف أو نت�جة ال�روف االجتما��ة المح��ة . 

��ة یت�لبها نمو الفرد في �ل مرحلة من مراحل النمو و�ذا تعلمها الفرد أثرت ا�جاب�ا على تك�فه مع مهمات سلو  : ألنمو)مت�ل�ات 9
 ذاته واألخر��ن . 

أ� تبدأ �البلوغ الجسمي وتنتهي �الرشد  21و  11)المراهقة : هي مرحلة انتقائ�ة ���شها اإلنسان ب�ن ال�فولة والرشد تقع ماب�ن 10
 هر النمو المختلفة . والوصول إلى النضج في م�ا

 )العدوان : هو السلوك الذ� یؤد� إلى إلحاق األذ� الشخصي �الغ�ر وقد ��ون جسم�ا أو نفس�ا . 11

)وسائ� التواصل االجتماعي هو استخدام الش��ة العنكبوت�ة (االنترنت) �ش�ل تفاعلي على المواقع االجتما��ة مثل ال��سبوك 12
 ت�ح لألشخاص التواصل مع �عضهم ال�عض عبر المحادثة أو الف�دیو . وتو�تر وانستجرام وواتساب وهي ت

) اإلساءة الجنس�ة : تعرض ال�فل لنشا�ات جنس�ة وتتمثل هذه النشا�ات �االتصال الجنسي أو مشاهدة األفالم اإل�اح�ة أو 13
 ة وانفعال�ة لد� الضح�ة .التصو�ر الفوتوغرافي في أوضاع غ�ر مالئمة مما یؤد� إلى مش�الت جسم�ة واض�را�ات سلو��
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) الخجل االجتماعي : نوع من االض�راب والخوف غ�ر المبرر ��هر عند ��ام الشخص �الحدیث أو عمل شيء أمام 14
 مجموعة من الناس فت�هر عل�ه عالمات الخجل والخوف والتلعثم عند التحدث .

 فاعله أو تهر�ه منه .) البرود الجنسي : هو عدم ر��ة أحد الزوج�ن في الجماع أو ضعف ت15

 وضوع مع�ن �شعره بنوع من الراحة.�صورة مستمرة لم واالنتماء لالهتمام) الم�ول :هو شعور عند الفرد یدفعه 16

 المهارات البدن�ة والعقل�ة التي �حتاجها الفرد للعمل في مهنة أو الدراسة .) القدرات : هي 17

لمتعا�ي ف�ها االنشغال الشدید لتوف�ر المادة التي یتعا�اها و��هر لد�ه العجز أو ) اإلدمان : الحالة التي ��هر عل�ها الفرد ا18
 الرفض لالنق�اع عنها .

) المخدرات : المواد ال�ب���ة أو المصنعة التي تعمل على تنش�� أو تثب�� الجهاز العصبي و�ؤد� تكرار تعا��ها إلى �هور 19
یتم تناولها وتترك هذه المواد آثارًا ضارة على الفرد من الجوانب الجسم�ة والنفس�ة  أنما� سلو��ة ت�عًا لنوع المادة و�م�تها التي

 واالجتما��ة والخل��ة واالقتصاد�ة .

هو ذلك الشخص الذ� ال �م�نه تام�ن احت�اجاته األساس�ة �ش�ل �امل أو جزئي �سبب عاهة  األشخاص ذو� اإلعاقة :) 20
 1في اهل�ته العقل�ة أو الجسد�ة  تاثر 
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